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يتشرف مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ع.ق 
("البنك")، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور 

اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام 
الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم األحد الموافق 

٢٠٢٢/٢/٢٧، في قاعة لوكرّيون، فندق ال سيجال – 
الدوحة و/أو عن طريق الحضور عبر اإلتصال المرئي، 

يليه مباشرًة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 
فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثانيوذلك للنظر في جدول األعمال أدناه.

رئيس مجلس اإلدارة 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ألي من 
الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد 

االجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف 
من مساء يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢، في 

نفس المكان.



جدول
أعمال الجمعية العامة العادية

١- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك 
ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة 

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة 
عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك 
والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول 
الرقابة الداخلية وفقًا لمتطلبات المادة (٢٤) من 

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 
المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس 

ادارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ٢٠١٦/٠٥.

٤- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب 
األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

٥- الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ نسبتها ١٥٪، 

باإلضافة إلى أسهم مجانية بمقدار ٥٪ من 
أسهم رأس المال. 

٦- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن الحوكمة 
لسنة ٢٠٢١ واعتماده. 

٧ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١ والموافقة على مكافآتهم.

٨- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة 
المالية ٢٠٢٢، والموافقة على أتعابه.



جدول
أعمال الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار 
األسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية 

العامة بواقــــع ٥٪ من أسهم رأس مال البنك 
والبالغ جملــة عــــددها ١٢١,٤٨٣,١٥١ سهمًا 
ليصبـح رأس مال البنــــك ٢,٥٥١,١٤٦,١٧٠ 

ســــهمًا، وكذا الموافقة على تعديل المادة (٦) 
من النظام األساسي للبنك بحيث تعكس زيادة 

رأس المال.

٢- تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام 
أسهم اإلثابة والتحفيز، وتفويض مجلس اإلدارة 
بكل ما هو الزم وضروري إلصدار البرنامج وفقًا 

ألحكام القوانين السائدة والحصول على 
الموافقات الالزمة لذلك.

٣- الموافقة على استمرار برنامج السندات 
متوسطة األجل (EMTN) بقيمة ٢ مليار دوالر 

أميركي وتفويض مجلس اإلدارة في تحديثه من 
حين آلخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ 

استحقاقها وإعادة اإلصدار وفقًا لشروط 
ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده 

مجلس االدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات 
الرقابية والحصول على الموافقات الالزمة.

٤- الموافقة على تعديل المواد أرقام (١١، ١٣، ١٤، 
 ،١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٣٤
 ،٣٥، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩
 ،٥٠، ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٥

٦٦، ٧٥) من النظام األساسي للبنك شاملة 
لتعديالت قانون الشركات التجارية الصادرة 

بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والوارد 
بيانها تفصيًال بالمرفق رقم (١). 

٥- الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة في إتمام اإلجراءات 
الالزمة لتعديل النظام األساسي وفقًا لما هو 

وارد أعاله، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها 
لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة 

التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية األخرى.



• لكل مساهم مسجل كما بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ حق حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وفي حالة تعذر حضور 

المساهم شخصيًا، يرجى توكيل من ينوب عنه من 
المساهمين اآلخرين (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) في 

حضور اجتماعات الجمعية العامة، على أن يكون التوكيل/ 
التفويض كتابة وأن يقدم إلى الموظف المختص لدى 
البنك قبل انعقاد االجتماع للتصديق عليه، على أنه لن 

تقبل سوى التوكيالت/ التفويضات االصلية. ال يجوز أن 
يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 
٥٪ من أسهم البنك. ويمثل ناقصو األهلية وفاقدوها 

من ينوب عنهم قانونًا ويمثل القاصر والده أو وليه. في 
حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، على ممثلي 

الشخصية االعتبارية إحضار كتاب خطي من الشخصية 
االعتبارية موقعًا ومختومًا حسب األصول يفيد 

التفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للبنك والتمثيل 
في هذا االجتماع، مع إرفاق صورة من السجل التجاري 

ساري الصالحية.

• سوف يتم وضع بيان مفصل الطالع المساهمين 
الخاص قبل أسبوع على األقل من انعقاد الجمعية 

العمومية، وذلك بمكاتب إدارة االلتزام في الطابق الثاني 
من المركز الرئيسي للبنك بمنطقة السد، يتضمن 

مالحظات

ملخصًا وافيًا عن المعلومات والبيانات التي نصت عليها 
أحكام المادة ١٢٢ من قانون الشركات التجارية رقم (١١) 

لسنة ٢٠١٥ وتعديالته.

• على المساهمين الراغبين بالحضور من خالل االتصال 
المرئي مراجعة إدارة شؤون المساهمين على األرقام 

٤٤٢٣٢٣٩٣ - ٤٤٢٣٢٣٦٢ أو على البريد اإللكتروني
Shareholder.Relations@ahlibank.com.qa

قبل أسبوع على األقل من تاريخ الجمعية لتزويدهم 
بالمستندات المطلوبة للحضور.

• يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان 
االجتماع أو تسجيل حضورهم عبر االتصال المرئي قبل 
الموعد المحدد بساعة واحدة على األقل وذلك لتسهيل 

إجراءات التسجيل.

• تبعًا لإلجراءات الوقائية لجائحة كورونا، فإن على أي 
شخص يرغب بحضور االجتماع االلتزام باإلجراءات 

الوقائية المفروضة وبقواعد التباعد االجتماعي.

• هذه الدعوة تعتبر معلنة قانونًا لجميع المساهمين دون 
الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفقًا للمادة (١٢١) 

من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديالته. 



الملحق رقم (١)
لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

النص الحالي رقم
المادة

١١

١٣

النص المقترح

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به 
أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم 

والقدر المدفوع من قيمة السهم، إلدارة شؤون الشركات وهيئة 
قطر لألسواق المالية حق االطالع على هذه البيانات والحصول على 

نسخة منها. ويجب على الشركة فور ادراج أسهمها في السوق 
المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة اإليداع المرخصة 

من الهيئة بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك 
الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل 

مساهم اإلطالع على هذا السجل مجانًا.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل 

وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ 
عليه إلى إدارة شؤون الشركات قبل أسبوعين على األكثر من التاريخ 

المحدد لصرف األرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى السوق المالي، فتتبع 

اإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين واألنظمة 
والتعليمات المنظمة لعمليات تداول األوراق المالية في الدولة.

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يظهر بيانات 
المساهمين وعدد األسهم المملوكة لكل منهم، ويتم تحديث ذلك السجل 
بشكل دوري وفقًا لوروده من جهة اإليداع وفقًا لتحديثاته من وقت آلخر.

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا 
قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى 
إدارة شؤون الشركات قبل أسبوعين على األكثر من التاريخ المحدد لصرف 

األرباح للمساهمين. ويجوز لكل مساهم اإلطالع على هذا السجل مجانًا

السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر 
في سهم واحد أو في عدد من األسهم، على أن يمثلهم تجاه 

الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين 
بالتضامن عن االلتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة 

السهم فقط.

السهم غير قابل للتجزئة، فاذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب 
عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة 

بالسهم. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات 
المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

التعديالت المقترحة على النظام األساسي 
للبنك شاملًة لتعديالت قانون الشركات 

التجارية الصادرة بموجب القانون رقم (٨) 
لسنة ٢٠٢١



النص الحالي
رقم

المادة

١٤

١٥

النص المقترح

يكون رهن األسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن 
المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم 

يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وفي حالة إدراج أسهم الشركة 
يجب التأشير بالرهن على سجالت األسهم لدى الجهة المودع لديها 

سجل المساهمين.

مع مراعاة أحكام المـــادة (٨) من هذا النظام يجوز بيع األسهم 
والشهادات وال يعتبر البيع ساريًا في حق الشركة إّال إذا قيد في 

السجل الخاص المشار إليه في المـــادة (١٢) منه. ويكون التسجيل 
بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.

كما يجوز رهن األسهم والشهادات وهبتها والتصرف فيها بأي 
تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

مع مراعاة أحكام المـــادة (٨) من هذا النظام يجوز بيع األسهم وال يعتبر 
البيع ساريًا في حق الشركة إّال إذا تم قيد ذلك التصرف في سجل 

المساهمين المودع لدى جهة اإليداع.

يجوز رهن األسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وذلك وفقًا 
للضوابط المعمول بها لدى الهيئة المختصة والسوق المالي المدرجة به 

هذه األسهم والتأشير بما يفيد ذلك في سجل المساهمين لدى جهة 
اإليداع.

١٦

٢٠

ال يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاًء لديون مترتبة في ذمة أحد 
المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه 

األسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد األسهم 
في سجل المساهمين المنصوص عليها في المـــادة (١٥٩) من 

قانون الشركات التجارية.

ال يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاًء لديون مترتبة في ذمة أحد 
المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه األسهم، 
ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد األسهم في سجل 

المساهمين لدى جهة االيداع.

يكون آلخر مالك للسهم، وفقًا لسجل المساهمين الذي يرد من جهة 
اإليداع، الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصًا 

في األرباح أو نصيبًا في الموجودات.

يكون آلخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجالت الشركة الحق 
في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصًا في 

األرباح أو نصيبًا في الموجودات.

مع مراعاة مواد قانون الشركات التجارية وتعديالته، يجوز بقرار من الجمعية 
العامة غير العادية بعد موافقة إدارة شؤون الشركات زيادة رأس مال الشركة.

ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة. وللجمعية العامة غير 
العادية، أن تفوض مجلس اإلدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث ال 

يتجاوز سنة من تاريخ صدوره. وال يجوز زيادة رأس المال إال بعد دفع قيمة 
األسهم كاملة. وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:

١- إصدار أسهم جديدة.
٢- رسملة االحتياطي أو جزء منه أو األرباح.

٣- تحويل السندات إلى أسهم. 
٤- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.

مع مراعاة المواد (١٩٠) إلى (٢٠٠) من قانون الشركات التجارية 
رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية 

بعد موافقة إدارة شؤون الشركات زيادة رأس مال الشركة.
ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة. 

وللجمعية العامة غير العادية، أن تفوض مجلس اإلدارة في تحديد 
موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث ال يتجاوز سنة من تاريخ صدوره. 

وال يجوز زيادة رأس المال إال بعد دفع قيمة األسهم كاملة. وتتم 
زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:

١- إصدار أسهم جديدة.
٢- رسملة االحتياطي أو جزء منه أو األرباح.

٣- تحويل السندات إلى أسهم. 
٤- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.

مع مراعاة أحكام المواد (٢٠١) إلى (٢٠٤) من قانون الشركات 
التجارية، ال يجوز تخفيض رأس المال إال بقرار الجمعية العامة غير 
العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة شؤون 

الشركات وذلك في إحدى الحالتين اآلتيتين:
١- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. 

٢- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل اآلتية:

١- تخفيض عدد األسهم وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة 
المراد تخفيضها.

٢- تخفيض عدد األسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
٣- شراء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

٤- تخفيض القيمة االسمية للسهم.

مع مراعاة أحكام مواد قانون الشركات التجارية وتعديالته، ال يجوز تخفيض 
رأس المال إال بقرار الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مدقق 
الحسابات، وموافقة إدارة شؤون الشركات وذلك في إحدى الحالتين 

اآلتيتين:
١- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. 

٢- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل اآلتية:

١- تخفيض عدد األسهم وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد 
تخفيضها.

٢- تخفيض عدد األسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
٣- شراء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

٤- تخفيض القيمة االسمية للسهم.
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مع مراعاة أحكام المواد من (١٦٩) إلى (١٨٠) من قانون الشركات 
التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر 

سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى 
أسهم في الشركة بقيمة متساوية لكل إصدار أو إصدار أدوات 

رأسمالية مؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند وفقًا لشروط 
ومتطلبات مصرف قطر المركزي ، ويوضح هذا القرار قيمة 

السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، 
وللجمعية العامة حق تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد 

مقدار اإلصدار وشروطه.

مع مراعاة أحكام مواد قانون الشركات التجارية وتعديالته، يجوز 
للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة 

للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في 
الشركة بقيمة متساوية لكل إصدار، أو إصدار أدوات رأسمالية 

مؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند وفقًا لشروط 
ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة 

السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول إلى أسهم، 
وللجمعية العامة حق تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد 

مقدار اإلصدار وشروطه.

تطبق أحكام المواد (١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠) من قانون الشركات 
التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ في حالة فقدان أو هالك شهادات 

األسهم أو السندات.

يسري على االكتتاب في األسهم الجديدة القواعد الخاصة 
باإلكتتاب في األسهم األصلية ويكون للمساهمين حق األولولية 

في اإلكتتاب في األسهم الجديدة ويجوز للمساهم التنازل عن حقه 
في هذه األولوية للغير وفقًا لقانون الشركات التجارية وتعديالته.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء لفترة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد، على أن ينتخب المساهمين عدد (٦) 

أعضاء عن طريق التصويت السري وفقًا للمنصوص عليه بقانون 
الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر 
لألسواق المالية وتعديالته، ويعين جهاز قطر لالستثمار عضوين 

لتمثيله في مجلس اإلدارة. وتفوض الجمعية العامة مجلس 
اإلدارة في تعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة واالختصاص كما 
أنها تفوضه في عزله وفي تعيين بديل عنه حسبما يراه مناسبًا.

ويجوز انتخاب العضو أو تعيينه أكثر من مرة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء كما يلي: 
١- أربعة أعضاء من المساهمين بالشركة الذين ال تقل نسبة مساهمتهم 

عن ١٪ من رأس المال وثالثة أعضاء مستقلين، يتم انتخابهم من 
المساهمين لفترة ثالث سنوات عن طريق التصويت السري وفقًا 

للمنصوص عليه بقانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية وتعديالته، و

٢- عضوين يعينهم جهاز قطر لالستثمار لتمثيله في مجلس اإلدارة، ويحق 
له عزلهم أو تعيين غيرهم في أي وقت. ويجوز انتخاب العضو أو 

تعيينه أكثر من مرة.

يشترط في عضو مجلس اإلدارة:
١- أال يقل عمره عن واحد وعشرون عامًا وأن يكون متمتعًا باألهلية 

الكاملة.
٢- أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة 
بالشرف واألمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في 
المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر 

لألسواق المالية، أو أن يكون ممنوعًا من مزاولة أي عمل في 
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب 

المادة (٣٥ فقرة ١٢) نفس القانون، والمادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من 
قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو أن يكون قد 

قضى بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- أن يكون مساهمًا ومالكًا عند انتخابه، لعدد من أسهم الشركة ال 

يقل عن (١٪) من رأس المال، ويتم ايداعها لدى جهة اإليداع خالل 
ستين يومًا من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم 

قابليتها للتداول أو الرهون أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية 
ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. 

وتخصص األسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان 
حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي 

تقع على أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان 
على الوجه المذكور بطلب عضويته.

يستثنى من البند رقم (٣) بعاليه العضو المستقل من ذوي الخبرة 
واالختصاص الذي يعين وفقًا للمادة (٢٦) من هذا النظام وكذلك 
جهاز قطر لالستثمار عن العضوين المعينين من قبله كممثلين له 

في مجلس اإلدارة. وتكون أسهم ضمان العضوية غير قابلة للتداول 
أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية 

أخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

يشترط في عضو مجلس اإلدارة:
١- أال يقل عمره عن واحد وعشرون عامًا وأن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة.

٢- أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف 
واألمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون 
رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر لألسواق المالية، أو أن يكون ممنوعًا 

من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر لألسواق 
المالية بموجب المادة (٣٥ فقرة ١٢) من ذات القانون، والمادتين (٣٣٤) و 
(٣٣٥) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديالته أو أن 

يكون قد قضى بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- أن يكون مساهمًا ومالكًا عند انتخابه، لعدد من أسهم الشركة ال يقل عن 
(١٪) من رأس المال – باستثناء األعضاء المستقلين والعضوين المعينين 

من قبل جهاز قطر لالستثمار – ويتم ايداعها لدى جهة اإليداع خالل ستين 
يومًا من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو 
الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة 
مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص األسهم المشار إليها في الفقرة 

السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن 
المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم يقدم العضو 

الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
٤- أن يفي بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق مجلس اإلدارة 

وميثاق لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت المعتمدين من قبل مجلس 
اإلدارة من حين آلخر.

ويعفى األعضاء المستقلين من شرط المساهمة أو التملك في أسهم 
الشركة.

ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من المستقلين، وأن يكون أغلبية 
أعضائه غير متفرغين إلدارة الشركة أو يتقاضون أجرًا فيه، ويحدد نظام 

الحوكمة وتعديالته الذي تصدره هيئة قطر لألسواق المالية أو مصرف قطر 
المركزي الحاالت التي تتنافى مع اإلستقاللية. 
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يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغرًا:
١- إذا استقال العضو من منصبه.

٢- إذا توفي أو أصيب بعاهة عقلية أو بدنية دائمة تمنعه من أداء 
واجباته.

٣- إذا منع من ممارسة العمل كعضو مجلس إدارة بموجب أحكام 
قانون المصرف المركزي وتعديالته.

٤- إذ افتقد العضو ألي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 
(٩٧) من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.

فإذا شغر مركز عضو مجلس اإلدارة المنتخب شغله من كان حائزًا 
ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس 

اإلدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه.

إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية أو قل عدد األعضاء 
المتبقين عن خمسة أعضاء، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه 
دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من تاريخ خلو آخر 

مركز النتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
يكون للمساهم الذي عّين ممثًال له في مجلس اإلدارة حق عزله أو 

تعيين بديل لـه. ويتم تعيين أو عزل أي عضو مجلس إدارة من جانب 
المساهم الذي عينه بإشعار منه إلى مجلس اإلدارة ويكون ذلك 

نافذًا من تاريخ إرسال اإلشعار.

يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغرًا:
١- إذا استقال العضو من منصبه.

٢- إذا توفي أو أصيب بعاهة عقلية أو بدنية دائمة تمنعه من أداء 
واجباته.

٣- إذا منع من ممارسة العمل كعضو مجلس إدارة بموجب أحكام 
قانون المصرف المركزي وتعديالته.

٤- إذ افتقد العضو ألي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 
(٢٧) من هذا النظام وفي قانون الشركات التجارية وتعديالته. 

فإذا شغر مركز عضو مجلس اإلدارة المنتخب شغله من كان حائزًا 
ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس 

اإلدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه.

إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية أو قل عدد األعضاء 
المتبقين عن خمسة أعضاء، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه 
دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من تاريخ خلو آخر 

مركز النتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
يكون للمساهم الذي عّين ممثًال له في مجلس اإلدارة حق عزله أو 

تعيين بديل لـه. ويتم تعيين أو عزل أي عضو مجلس إدارة من جانب 
المساهم الذي عينه بإشعار منه إلى مجلس اإلدارة ويكون ذلك 

نافذًا من تاريخ إرسال اإلشعار.

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في المركز 
الرئيسي للشركة في الدوحة ما لم يتفق جميع األعضاء على خالف 
ذلك قبل إرسال الدعوة لالجتماع. وتعقد اجتماعات المجلس كّلما 
تطلبت أعمال الشركة ومصالحها ذلك، على أن ال يقل عدد تلك 
االجتماعات عن ستة (٦) في كل سنة مالية. كما ال يسمح بمرور 

فترة ثالثة أشهر كاملة بدون اجتماع لمجلس اإلدارة.  ويتم االتفاق 
على تاريخ مؤقت لالجتماع الالحق في نهاية كل اجتماع عادي 
للمجلس. وتعقد اجتماعات إضافية حسبما يراه رئيس مجلس 

اإلدارة، أو عند طلب أي عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة.

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في المركز الرئيسي 
للشركة في الدوحة ما لم يتفق جميع األعضاء على خالف ذلك قبل إرسال 

الدعوة لالجتماع. وتعقد اجتماعات المجلس كّلما تطلبت أعمال الشركة 
ومصالحها ذلك، على أن ال يقل عدد تلك االجتماعات عن ستة (٦) في كل 

سنة مالية. كما ال يسمح بمرور فترة ثالثة أشهر كاملة بدون اجتماع لمجلس 
اإلدارة.  ويتم االتفاق على تاريخ مؤقت لالجتماع الالحق في نهاية كل اجتماع 

عادي للمجلس. وتعقد اجتماعات إضافية حسبما يراه رئيس مجلس اإلدارة، 
أو عند طلب أي عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة.

ويجوز عقد هذه االجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
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٣٤

باستثناء ما قد يتفق عليه خالفًا لذلك من قبل جميع األعضاء، تعقد 
جميع اجتماعات مجلس اإلدارة (حتى تلك التي تقرر تاريخ مؤقت لها 

بموجب المـــادة (٣٤) أعاله) بإشعار صادر عن رئيس مجلس اإلدارة، 
أو نائبه في حال غياب األول، أو إذا كان بطلب من عضوين على 

األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، بإشعار من هؤالء األعضاء إلى كل 
عضو على عنوانه المدّون في سجالت الشركة قبل خمسة عشر 

يومًا (١٥) على األقل من تاريخ االجتماع المقترح، ُيبّين فيه التاريخ 
والوقت ومكان االجتماع. ويجب أن يتضمن اإلشعار ملخصًا 

للمسائل المقترح مناقشتها في ذلك االجتماع.  وإذا أمكن يجري 
توزيع نسخ من أية أوراق تتعلق بتلك القضايا التي سينظر فيها في 

االجتماع على األعضاء قبل وقت كاف من ذلك االجتماع.

باستثناء ما قد يتفق عليه خالفًا لذلك من قبل جميع األعضاء، تعقد جميع 
اجتماعات مجلس اإلدارة بموجب إشعار صادر عن رئيس مجلس اإلدارة، أو 

نائبه في حال غياب األول، وفي حالة االنعقاد بطلب من عضوين على 
األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، بإشعار من هؤالء األعضاء إلى كل عضو 
على عنوانه المدّون في سجالت الشركة قبل خمسة عشر يومًا (١٥) على 

األقل من تاريخ االجتماع المقترح، ُيبّين فيه التاريخ والوقت ومكان 
االجتماع. ويجب أن يتضمن اإلشعار ملخصًا للمسائل المقترح مناقشتها 

في ذلك االجتماع.  وإذا أمكن يجري توزيع نسخ من أية أوراق تتعلق بتلك 
المسائل التي سينظر فيها في االجتماع على األعضاء قبل وقت كاف من 

ذلك االجتماع.

٣٥

النص المقترح



تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاص ويوقع هذه 
المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو 

أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس. ويكون إثبات 
محاضر االجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، 

وفي صفحات متتابعة.

يجوز لمجلس اإلدارة أن ينتخب باالقتراع السري عضوًا منتدبًا أو 
أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين 

حسب قرار مجلس اإلدارة.

يجوز لمجلس اإلدارة أن ينتخب باالقتراع السري عضوًا منتدبًا أو أكثر يكون 
لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين ويقرر مجلس اإلدارة 

حدود صالحياتهم.

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاص ويوقع هذه 
المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو أو 

الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس أو يتم التوقيع عليه من كافة 
أعضاء المجلس الحاضرين في االجتماع. ويكون إثبات محاضر االجتماعات 

في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.

النص الحالي
رقم

المادة

٤٠

٤١

رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام 
القضاء، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوجيهاته، ويحل 
نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وفي حال تغيبهما معًا يختار 

المجلس أحد أعضائه لرئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية 
العامة.

يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين الطالعهم 
الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية 

الشركة وتقرير مجلس اإلدارة بثالثة أيام على األقل، كشفًا تفصيليا 
يتضمن البيانات التالية:

يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين الطالعهم الخاص قبل 
انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس 

اإلدارة بأسبوع على األقل، كشفًا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:

رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، 
وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوجيهاته، ويجوز له أن يفوض غيره 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في بعض 
صالحياته ويجب أن يكون التفويض محدد المدة والموضوع. ويحل نائب 
الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وفي حال تغيبهما معًا يختار المجلس أحد 

أعضائه لرئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية 

٤٢

٤٤

النص المقترح

١- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من 
أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس 

اإلدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
٢- المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من 

أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية.
٣- المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة.

٤- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين. 
٥- التعامالت والصفقات مع أي طرف ذي عالقة (بما في ذلك عضو في 

مجلس ادارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو باإلدارة التنفيذية العليا 
للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكًا ٥٪ على األقل من أسهم 
الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو كان من أقارب السابقين حتى الدرجة 

الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من قبل أحد األشخاص المذكورين 
سابقا أو المشتركة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة 

من مجموعتها) يكون فيها مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب 
إفصاحًا أو موافقة مسبقة وفقًا ألحكام المادة (١٠٩) من قانون الشركات 

التجارية وتعديالته، باإلضافة إلى تفاصيل تلك التعامالت والصفقات.
٦- المبالغ التي ُأنفقت فعًال في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيالت 

الخاصة بكل مبلغ.
٧- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته.

٨- البدالت التي تصرف ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة.
ويجب أن ُيرفق بهذا الكشف تقرير من مدقق الحسابات يقرر فيه أن القروض 
النقدية أو االعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو 
أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية، قد تمت دون إخالل بأحكام المادة 

(١١٠) من قانون الشركات التجارية وتعديالته. ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي 
المشار إليه رئيس مجلس اإلدارة وأحد األعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في 

جميع األوراق التي نصت على إعدادها.

١- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل 
عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب 

ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن 
المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفًا فنيًا أو 

إداريًا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أّداه 
للشركة.

٢- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية.

٣- المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس 
اإلدارة.

٤- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 
والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 

٥- العمليات التي يكون فيه ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين 
مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

٦- المبالغ التي ُأنفقت فعًال في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع 
التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.

٧- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته.
ويجب أن ُيرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه 

أن القروض النقدية أو االعتمادات أو الضمانات التي تكون قد 
قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية، 
قد تمت دون إخالل بأحكام المادة (١١٠) من قانون الشركات التجارية 

رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس اإلدارة 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، ويكون رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المـــادة، وعن 

صحة البيانات الواردة في جميع األوراق التي نصت على إعدادها.

النص الحالي
رقم

المادة

٤٤

النص المقترح



تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز 
تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ٥٪ من الربح الصافي بعد 

خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على 
المساهمين ال يقل عن ٥٪ من رأس المال.

تحال جميع المسائل المذكورة في المـــادة رقم (١٣٧) من قانون 
الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو المسائل األخرى التي يجب 
الموافقة عليها بقرار خاص إلى الجمعية العامة غير العادية، ويؤشر 
في السجل التجاري كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير 
العادية والتي تتناول األمور المشار إليها في المـــادة رقم (١٣٧) من 

قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو أي مسائل غيرها.

ُتعقد كافة اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة – قطر، ويجوز عقد تعقد كافة إجتماعات الجمعية العامة في الدوحة – قطر.
الجمعية العامة من خالل وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي 

تحددها الوزارة.

تحال جميع المسائل المذكورة في المـــادة رقم (١٣٧) والمادة رقم 
(١٣٣/مكررًا) من قانون الشركات التجارية وتعديالته أو المسائل األخرى التي 

يجب الموافقة عليها بقرار خاص بما في ذلك أي صفقات كبيرة تزمع 
الشركة إبرامها إلى الجمعية العامة غير العادية. ولغرض هذه المادة تعني 

الصفقة الكبيرة أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف الى 
امتالك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء انشاء الضمانات) 

بأصول الشركة أو تلك الصفقات التي من شأنها تغيير الطبيعة األساسية 
لعمل الشركة والتي تتجاوز قيمتها االجمالية ١٠٪ من القيمة األقل بين 

القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقًا آلخر بيانات 
مالية معلنة.

ويؤشر في السجل التجاري كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير 
العادية والتي تتناول األمور المشار إليها أعاله.

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز تقدير 
مجموع هذه المكافآت بأكثر من ٥٪ من الربح الصافي بعد خصم 

االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين ال يقل 
عن ٥٪ من رأس المال.

وفي حالة عدم تحقيق الشركة أرباحًا، يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على 
مبلغ مقطوع وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي والحد األقصى 

المحدد من قبل الوزارة ويجب أن توافق الجمعية العامة على هذا المبلغ.

النص الحالي
رقم

المادة

٤٥

٤٧

٤٨

النص المقترح

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة إلى جميع المساهمين 
للحضور عن طريق النشر في صحيفة محلية صادرة باللغة العربية وعلى 

الموقع االلكتروني لبورصة قطر والموقع االلكتروني للبنك األهلي أو بأي 
وسيلة أخرى تفيد العلم قبل واحد وعشرون يومًا (٢١ يومًا) من ميعاد عقد 
اجتماع الجمعية العامة، على أن تبّين الدعوة تاريخ وموعد ومكان االجتماع، 
وتقرير مدقق الحسابات وتتضمن ملخصًا وافيًا لكل مسألة مطروحة للنظر 
في ذلك االجتماع. وعند اإلمكان، يجري توزيع أية أوراق متعلقة بالمسائل 

التي سينظر فيها في االجتماع على المساهمين قبل انعقاد االجتماع. 
وترسل صورة من اإلعالن إلى اإلدارة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى 

الصحف.

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة إلى جميع 
المساهمين للحضور عن طريق النشر في صحيفتين محليتين 
أحدهما باللغة العربية وعلى الموقع االلكتروني لبورصة قطر 

والموقع االلكتروني للبنك األهلي قبل خمسة عشر يومًا (١٥) من 
ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد 

للمساهم مقابل التوقيع باالستالم وعلى أن ترفق بالدعوة جدول 
أعمال الجمعية العامة، على أن تبّين الدعوة تاريخ وموعد ومكان 
االجتماع، وتقرير مراقب الحسابات وتتضمن ملخصًا لكل مسألة 

مطروحة للنظر في ذلك االجتماع.  وعند اإلمكان، يجري توزيع أية 
أوراق متعلقة بالمسائل التي سينظر فيها في االجتماع على 

المساهمين قبل انعقاد االجتماع. وترسل صورة من اإلعالن إلى 
اإلدارة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة:
١- توجيه الدعوة إلى إدارة شؤون الشركات إليفاد ممثل عنها لحضور 

االجتماع.
٢- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة (٥٠٪ على 

األقل من رأس المال) فإذا لم يتوفر النصاب في هذا االجتماع وجب 
دعوة الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الخمسة عشر 

يومًا التالية لالجتماع األول وفقًا ألحكام المادة (١٢١) من قانون الشركات 
التجارية وتعديالته.

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة:
١- توجيه الدعوة إلى إدارة شؤون الشركات إليفاد ممثل عنها 

لحضور االجتماع.
٢- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة 

(٥٠٪ على األقل من رأس المال) فإذا لم يتوفر النصاب في هذا 
االجتماع وجب دعوة الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثاٍن يعقد 

خالل الخمسة عشر يومًا التالية لالجتماع األول وفقًا ألحكام 
المادة (١٢١) من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٥/١١.

النص الحالي
رقم

المادة

٤٩

٥٠

النص المقترح



٣- في حالة انعقاد الجمعية العامة من خالل وسائل التقنية الحديثة، 
يطبق ذات النصاب المذكور بالمادة السابقة على المساهمين 

المشاركين باالجتماع، ويكون التصويت في هذه الحالة وفقًا ألحكام 
المادة (١٣٣) من قانون الشركات التجارية وتعديالته.

٤- حضور مدقق حسابات الشركة.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد االجتماع الثاني بثالثة أيام على األقل، 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه، 
وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في 

االجتماع.
لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب إليه ذلك 

مدقق الحسابات.

٣- حضور مراقب حسابات الشركة.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل، 
ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه، 
وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 

في االجتماع.
لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب إليه ذلك 

مراقب الحسابات.
كما أن على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى 

طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن (١٠٪) 
من رأس المال، وألسباب جدية، وذلك خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ الطلب، وإلدارة شؤون الشركات الموافقة على طلب هؤالء 

المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة خالل خمسة عشر 
يومًا من تاريخ استالم الطلب، ويقتصر جدول األعمال في هاتين 

الحالتين على موضوع الطلب.

النص الحالي
رقم

المادة

٥٠

النص المقترح

يجوز ألي مساهمين يمتلكون عشرة بالمائة (١٠٪) أو أكثر من رأس المال أن 
يطلبوا كتابيًا من وقت آلخر من مجلس اإلدارة انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية بموجب أحكام هذا النظام.  ويجب أن يتضمن الطلب بصورة 
مفصلة كل اقتراح مطروح للنظر في االجتماع.

فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم 
هذا الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى اإلدارة لتوجيه الدعوة على نفقة 

الشركة.

يجوز ألي مساهمين يمتلكون خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) أو أكثر 
من رأس المال أن يطلبوا كتابيًا من وقت آلخر من مجلس اإلدارة 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموجب أحكام هذا النظام.  
ويجب أن يتضمن الطلب بصورة مفصلة كل اقتراح مطروح للنظر 

في االجتماع.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يومًا من 

تاريخ تقديم هذا الطلب ، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة شؤون 
الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (٥٪) من رأس مال الشركة على األقل 
إدراج مسائل معينة في جدول األعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، 

وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في االجتماع.

إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (١٠٪) من رأس مال الشركة 
على األقل إدراج مسائل معينة في جدول األعمال، وجب على 

مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة 
هذه المسائل في االجتماع.

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل 
القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة 
أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهمًا 

وال يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية 
العامة نيابة عنه، وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم 

التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥ ٪ من أسهم رأس مال 
الشركة. ومع ذلك فإنه فيما عدا األشخاص المعنويين ال يجوز أن 

يكون ألحد المساهمين بوصفه أصيًال أو نائبًا عن غيره عدد من 
األصوات يجاوز ٢٥٪ من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة 

في االجتماع.

تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقًا ألحكام القانون 
والنظام األساسي للشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين 

في االجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو 
مخالفين لها. وعلى مجلس اإلدارة تنفيذها فور صدورها وإبالغ 
صورة منها للوزارة خالل خمسة عشرة يومًا من تاريخ صدورها.

تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقًا ألحكام القانون والنظام 
األساسي للشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع الذي 

صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها. وعلى 
مجلس اإلدارة تنفيذها فور صدورها.

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر 
والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون 
ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهمًا وال يجوز للمساهم 

توكيل أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفى 
جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة 

عن ٥ ٪ من أسهم رأس مال الشركة. 
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يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة 
سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أال تتجاوز مدة 

التعيين خمس سنوات متصلة.  ويجب أن يكون المراقب من 
المقيدين في سجل الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٧) 

لسنة ١٩٧٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول 
المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على األقل طبقًا للقوانين 

واألنظمة المعمول بها.

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة 
وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أال تتجاوز مدة التعيين 

خمس سنوات متصلة.  ويجب أن يكون مدقق الحسابات من المقيدين 
في سجل الحسابات المنصوص عليه في القانون الخاص بتنظيم مهنة 

تدقيق الحسابات وتعديالته، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر 
سنوات متصلة على األقل طبقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها.

تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص 
خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديالت التي تطرأ على ذلك 

القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.

تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته وأنظمة الحوكمة 
وتعديالتها الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية ومصرف قطر 

المركزي فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة 
التعديالت التي تطرأ على ذلك القانون أو أنظمة الحوكمة المذكورة 

بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.
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* باإلضافة للتعديالت المذكورة عاليه، فإنه مقترح إستبدال عبارة "مدقق الحسابات" بعبارة "مراقب الحسابات" أينما وردت بالنظام األساسي وذلك في المواد 
أرقام (٤٣، ٤٦، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٦٦).


